ﺑﮫ ﻧﺎم آﻓرﯾدﮔﺎر ﺗواﻧﺎ
ﭘﯾﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط اوراق ﺑﮭﺎدار
ﭘﯾﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺑﯾن ﺷرﮐت ﮐﺎرﮔزاری ﺳﮭم آذﯾن و ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل ﻣﻧﻌﻘد ﮔردﯾد .ﺗﻌﺎرﯾف دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط اوراق ﺑﮭﺎدار در
ﺑورس اوراق ﺑﮭﺎدار ﺗﮭران و ﻓراﺑورس ا ﯾران در اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺎده :١طرﻓﯾن ﭘﯾﻣﺎن
اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺑﯾن ﺷرﮐت ﮐﺎرﮔزاری ﺳﮭم آذﯾن ﺑﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺟدول زﯾر ﮐﮫ از اﯾن ﭘس در اﯾن ﭘﯾﻣﺎن "ﻋﺿو" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود :
ﻧﺎم ﻋﺿو :ﺷرﮐت ﮐﺎرﮔزاری ﺳﮭم آذﯾن

ﺷﻣﺎره ﺛﺑت١۵٧٣٠۶ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت٧٨/٩/٨ :

ﻣﺣل ﺛﺑت :ﺗﮭران

ﺷﻣﺎره ﺛﺑت ﻧزد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑورس :

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن دﻓﺗر ﻣرﮐزی ٢٢٩٠٣٧٠٧-٨:

ﺷﻣﺎره ﻓﺎﮐس دﻓﺗر ﻣرﮐزی٢٢٩٠٣۶٩٩:

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ:

ﻧﺎم  ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ وﺳﻣت آﺧرﯾن ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻣﺿﺎء ﻣﺟﺎز:

ﺷﻣﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ:
روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره ١٣٨٩/۶/١۶

 -١آﻗﺎی ﻣﻧوﭼﮭر اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﺳﻣت:ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل
 -٢ﺧﺎﻧم ﺛرﯾﺎ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﺳﻣت رﺋﯾس ھﯾﺋت ﻣدﯾره
ﻧﺷﺎﻧﯽ دﻓﺗر ﻣرﮐزی :ﺗﮭران – ﺧﯾﺎﺑﺎن ظﻔر -ﭘﻼک ٧٠طﺑﻘﮫ اول واﺣد ۴

و ﻣﺷﺗری ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺟداول ﻣﺗﻧﺎﺳب زﯾر ﮐﮫ از اﯾن ﭘس در اﯾن ﭘﯾﻣﺎن "ﻣﺷﺗری" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود:
اﻟف(ﺑرای اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ اﯾراﻧﯽ:
ﻣرد

زن

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ:

ﺟﻧﺳﯾت:

ﮐد ﻣﺎﻟﮑﯾت:

ﺗﺎرﯾﺦ در ﯾﺎﻓت ﮐد ﻣﺎﻟﮑﯾت:

ﻧﺎم ﭘدر:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد:روز/ﻣﺎه/ﺳﺎل:

ﻣﺣل ﺗوﻟد:

ﮐد ﻣﻠﯽ:

ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ:

ﻣﺣل ﺻدور ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ:

ﺷﻣﺎره ﺳ﷼ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ:

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﻧزل ﺑﺎ ﮐد ﺷﮭر:

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐد ﺷﮭر:

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ھﻣراه:

ﻧﺎم و ﮐد ﺑﺎﻧﮏ:

ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ:

ﻧﺷﺎﻧﯽ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ:
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ :
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺣل ﮐﺎر:

ﻣﮭر واﻣﺿﺎی ﻣﺷﺗری

ﻣﮭر واﻣﺿﺎی ﻋﺿو

ب(ﺑرای اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ اﯾراﻧﯽ:
ﻧﺎم:

ﺷﻣﺎره ﺛﺑت:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت:

ﻣﺣل ﺛﺑت:

ﮐد ﻣﺎﻟﮑﯾت:

ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻣﻠﯽ:

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن دﻓﺗر ﻣرﮐزی:

ﺷﻣﺎره ﻓﺎﮐس دﻓﺗر ﻣرﮐزی:

ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺳﻣت آﺧرﯾن ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻣﺿﺎء ﻣﺟﺎز :

ﺷﻣﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ:

-١ﺧﺎﻧم/آﻗﺎی

ﺳﻣت:

-٢ﺧﺎﻧم/اﻗﺎی

ﺳﻣت:

ﻧﺎم وﮐد ﺑﺎﻧﮏ:

روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره

ﻣورخ

/

/

ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﻛﻲ:

ﻧﺷﺎﻧﯽ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ:
ﻧوع ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ:
ﻧﺷﺎﻧﯽ دﻓﺗر ﻣرﮐزی:
ج( ﺑرای اﺷﺧﺎص ﺧﺎرﺟﯽ )ﺣﻘﯾﻘﯽ/ﺣﻘوﻗﯽ(:
ﻧﺎم:

ﺗﺎﺑﻌﯾت:

ﺷﻣﺎره ﭘﺎﺳﭘورت /ﺷﻣﺎره ﺛﺑت:

ﺷﻣﺎره ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﺧﺎرﺟﯽ:

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﺣل ﮐﺎر/ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن دﻓﺗر ﻣرﮐزی:

ﻧﺎم وﮐد ﺑﺎﻧﮏ:

ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ:

ﻧﺷﺎﻧﯽ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ:

ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺣل ﮐﺎر/ﻧﺷﺎﻧﯽ دﻓﺗر ﻣرﮐزی در اﯾران:
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺣل ﮐﺎر/ﻧﺷﺎﻧﯽ دﻓﺗر ﻣرﮐزی در ﺑﯾرون از ﮐﺷور:
ﺑﮫ ﺷرح ﻣواد آﺗﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود
ﻣﺎده:٢ﻣوﺿوع ﭘﯾﻣﺎن
اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط ) (onlineاوراق ﺑﮭﺎدار در ﺑورس اوراق ﺑﮭﺎدار ﺗﮭران وﯾﺎ ﻓراﺑورس اﯾران
ﻣﺎده:٣ﻣدت ﭘﯾﻣﺎن
اﯾن ﻗرارداداز ﺗﺎرﯾﺦ /

/

ﺑﮫ ﻣدت ﻧﺎﻣﺣدود اﺳت.

ﻣﺎده:۴ﺣﻘوق وﺗﻌﮭدات ﻋﺿو
 -١-۴ﻋﺿو ﺑﺎﯾد ﻧﻧﺎم ﮐﺎرﺑر و رﻣز ﻋﺑور اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط ،ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ و ﭼﺎﭘﯽ ظرف ﺣد اﮐﺛر ﯾﮏ
ھﻔﺗﮫ ﭘس از اﻣﺿﺎی اﯾن ﻗرارداد،در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷﺗری ﻗراردھدواراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت آﻏﺎز ﮔردد.
 -٢-۴ﻋﺿو ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺛﺑت و ﻧﮕﮭداری ﮐﻠﯾﮫ ﺳواﺑق ﺗراﮐﻧش ھﺎی در ﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻣﺷﺗری و ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ وی درزﯾر ﺳﺎﺧت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار ﺧود ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
-٣-۴اﻋﻣﺎل ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾت ﺑر دادوﺳﺗد ﻣﺷﺗری ﺗوﺳط ﻋﺿو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾﻣﺎن و ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﺷد.در ﺻورت اﻋﻣﺎل
اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ،ﻋﺿو ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﺧﺳﺎرات وارده ﻧﺧواھد داﺷت.
 -۴-۴ﻋﺿو ﻣﺗﻌﮭد اﺳت اﻣﮑﺎن اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ زﯾر ﺳﺎﺧت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار را ﻓراھم ﻧﻣوده و روش ھﺎی اراﺋﮫ آن را در ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ ﺧود
اﻋﻼم ﮐﻧد و ﺣﺳب در ﺧواﺳت ﻣﺷﺗری،ﺟﮭت رﻓﻊ ﻣﺷﮑل اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵-۴ﻋﺿو ﺣق ورود ﺳﻔﺎرش ﺟدﯾد ﺑرای ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ،ﺗﻌﻠﯾق و ﺣذف ﺳﻔﺎرش ھﺎی وارد ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری را در ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات و ﺑﺎ
درﺧواﺳت ﻣﺷﺗری دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۶-۴ﻋﺿو ﻣﺗﻌﮭد اﺳت در ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ،داده ھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺷﺗری را ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ دارد.
ﻣﮭر واﻣﺿﺎی ﻣﺷﺗری

ﻣﮭرواﻣﺿﺎی ﻋﺿو

 -٧-۴ﻋﺿو ﻣﺗﻌﮭد اﺳت از طرﯾق زﯾر ﺳﺎﺧت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار ،ھﻣواره آﺧرﯾن وﺿﻌﯾت ﺣﺳﺎب و ﺳواﺑق دادو ﺳﺗد ﻣﺷﺗری را در اﺧﺗﯾﺎر وی
ﻗراردھد و در ﺻورت اﻋﻼم ﻣﻐﺎﯾرت از ﺳوی ﻣﺷﺗری ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣوﺿوع و اﻋﻼم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ وی اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت اﻋﻼم ﻣﻐﺎﯾرت،
ﻧﺎﻓﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺷﺗری در ﺻورت ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﺎت ﭘﯾﻣﺎن و ﻗواﻧﯾن وﻣﻘرراﺗﯽ ﻧﺧواھد ﺑود.
 -٨-۴در راﺳﺗﺎی اﺟرای اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ،ﺣداﻗل ﻣوارد زﯾر از طرﯾق وب ﺳﺎﯾت ﻋﺿو ﺑﮫ اطﻼع ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران رﺳﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود:
اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری ﻧزد ﻋﺿو ﺷﺎﻣل ﺟزﺋﯾﺎت ﺧرﯾد وﻓروش ،وارﯾز،ﺑرداﺷت وﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب.
روﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﺳﻔﺎرش ھﺎ،ﭘردازش و اﺟرای ﺳﻔﺎرش ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی و ﺗﺳوﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت از طرﯾق زﯾر ﺳﺎﺧت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار.
روﯾﮫ ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺣوادث ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده در ﻣﮭﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط اوراق ﺑﮭﺎدار از ﺟﻣﻠﮫ ﻗطﻌﯽ ﺑرق ،ﺷﺑﮑﮫ ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ و اﯾﻧﺗرﻧت.
در ﺧﺻوص ﻗطﻌﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار،اﻋﻼم ﻣوﺿوع ﭘﯾش از وﻗوع در ﻣوارد ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ و ﺑﻼدرﻧﮓ ﭘس از وﻗوع در ﻣوارد ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
از طرﯾق ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ روش ﻣﻘﺗﺿﯽ دﯾﮕر.
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم در ﻣورد ﻧﺣوه ﻣدﯾرﯾت ﺳﻔﺎرش ھﺎ در زﻣﺎن ﺗﻌﻠﯾق ﯾﺎ ﻣﺣروﻣﯾت ﻋﺿو از اﻧﺟﺎم دادوﺳﺗد.
روﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺣذف ﺳﻔﺎرش ھﺎی ﺛﺑت ﺷده در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﻋﻼم ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺟدﯾد و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﺑﻼﻏﯽ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺻوص اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط.
ﻣﺎده :۵ﺗﻌﮭدات ﻣﺷﺗری
 -١-۵ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد اﺻل ﻣﻌﺗﺑر ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل و ﺳﭘرده ﺻﺎدره اوراق ﺑﮭﺎداری را ﮐﮫ ﻗﺻد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎرﮔزار ﻧﺎظر و ﯾﺎ ﻓروش آﻧﮭﺎ را
دارد،ھﻣزﻣﺎن و ھﻣراه ﻓرم درﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎرﮔزار ﻧﺎظر در اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺿو ﻗرار دھد،ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑﻌد از اراﺋﮫ اﺻل ﻣﻌﺗﺑر آﺧرﯾن ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ
ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل از طرﯾق دﯾﮕر ﮐﺎرﮔزارﯾﮭﺎ ﭼﮫ ﺑرﺧط و ﭼﮫ ﺣﺿوری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧرﯾد از ھﻣﺎن ﺳﮭﺎم اﻗدام ﻧﻣوده و در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑرﺧط ﺑﻔروش ﺑرﺳﺎﻧد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑرﮔﮫ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل و ﺳﭘرده اﺧﯾر را در اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺿو ﻗرار ﻧدھد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺣﻘﯽ ﻧﺳﺑت ﺑدرﯾﺎﻓت وﺟﮫ آن ﻧﺧواھد داﺷت و ھﻣﭼﻧﯾن
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺧرﯾدی از ﻣﺣل ﻓروش آن ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھد و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم داد ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﺎرﮔزاری اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯾدھد ﮐﮫ آن ﺳﮭﺎم را ﻓرﯾز و ﺗوﻓﯾق ﻧﻣﺎﯾد
و ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﮫ اﺻل ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل و ﺳﭘرده آﺧری ﻣﺷﺗری ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺳﺑت ﺑدرﯾﺎﻓت وﺟﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓروش اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳﮭﺎم و ﻓرﯾز ﻧﻣودن
ﺳﮭم ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷده ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧﺧواھد داﺷت.
 -٢-۵ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت و ﻣﺳﺗﻧدات ﻻزم را ﺟﮭت اﺣراز ھوﯾت ﺑﮫ ﻋﺿو اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣-۵ﻣﺷﺗری ﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮐﻧد از اﻧﺟﺎم ھر ﮔوﻧﮫ دادوﺳﺗد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﻘض ﻗواﻧﯾن وﻣﻘررات ﮔردد از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اطﻼﻋﺎت ﻧﮭﺎﻧﯽ و دﺳﺗﮑﺎری
ﺑﺎزار ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴-۵ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ رادر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺟﮭت درﯾﺎﻓت وﺟوه اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد .ھر ﮔوﻧﮫ ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﺻرﻓﺎ از
طرﯾق وارﯾز وﺟﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺣﺳﺎب ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺷﺗری اﺳت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۵-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺗﻌﮭد اﺳت ﺳﻔﺎرش ھﺎی ﺧرﯾد وﻓروش روزاﻧﮫ ﺧود را در ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن وﻣﻘررات و ﺳﻘف ھﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط ارﺳﺎل ﮐﻧد.
 -۶-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر رﻣز ﻋﺑور وﺳﺎﯾر ﮐدھﺎی دﺳﺗرﺳﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﺧود د رﻓواﺻل زﻣﺎﻧﯽ ﺣداﮐﺛر  ٣ﻣﺎھﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﺻورت ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر ،ھر
ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺷﺎی رﻣز ﻋﺑور ﺑر ﻋﮭده ﻣﺷﺗری ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -٧-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺑﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎدرﺳت از ﺧدﻣﺎت ﻧرم اﻓزاری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط اوراق ﺑﮭﺎدار را ﺑر ﻋﮭده ﻣﯾﮕﯾرد.
 -٨-۵در ﺻورت ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﻣدت  ٩٠روز ﻣﺗواﻟﯽ از ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺧود ،ﻋﺿو دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺷﺗری را ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺧواھد ﻧﻣود .ﻓﻌﺎل ﺷدن
دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﻋﺿو ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -٩-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯾﺷود ،اﺻول اﻣﻧﯾت ﺳﺧت اﻓزاری و ﻧرم اﻓزاری و ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻼﻋﺎت از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرم اﻓزارھﺎی ﺿد وﯾروس ﻣﻧﺎﺳب،
ﻣﺣﺎﻓظت از ﺷﻧﺎﺳﮫ ﮐﺎرﺑر ،ﮐﻠﯾد واژه ھﺎ ،ﮐدھﺎی رﻣزی وﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت در ﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻋﺿو را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از دﺳﺗرﺳﯽ ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد.
 -١٠-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯾﮕردد ،زﯾر ﺳﺎﺧت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار را وﺳﯾﻠﮫ آﻣوزش اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﻗرار ﻧدھد.
 -١١-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﮐﺎرﻣزدھﺎی ﻣرﺑوطﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن وﻣﻘررات ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -١٢-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯾﮕردد از ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات و ﺷراﯾط اﻋﻼﻣﯽ ﻋﺿو در ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن وﻣﻘررات ﻣرﺑط ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط ﭘﯾروی ﮐﻧد .
 -١٣-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺗﻌﮭد اﺳت در ھر ﺑﺎر ورود ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧرﯾد وﻓروش اوراق ﺑﮭﺎدار از طرﯾق زﯾر ﺳﺎﺧت دﺳﺗرﺳﯽ
ﺑر ﺧط ﺑﺎزار را ﮐﻧﺗرل و در ﺻورت ﻣﻐﺎﯾرت ،ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﮫ ﻋﺿو اطﻼع دھد.

ﻣﮭر واﻣﺿﺎی ﻣﺷﺗری

ﻣﮭرواﻣﺿﺎی ﻋﺿو

 -١۴-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺳﺋول ﮐﻧﺗرل ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺧود ﺑوده و ﻣوارد زﯾر را ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﺿو اطﻼع ﻣﯽ دھد:
ھر ﮔوﻧﮫ ﺳرﻗت ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾر ﻣﺟﺎز از رﻣز ﻋﺑور ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و ﺷﻣﺎره)ھﺎی( ﺣﺳﺎب وﻧﯾز ھرﮔوﻧﮫ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع آن.
ھر ﮔوﻧﮫ ﻋدم درﯾﺎﻓت ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﺛﺑت ﺳﻔﺎرش.
درﯾﺎﻓت ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﺛﺑت ﺳﻔﺎرش ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺷﺗری دﺳﺗور آن را ﺻﺎدر ﻧﮑرده اﺳت.
ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت در ﻣوﺟودی ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری ،ﺳﺑد داراﯾﯽ ھﺎ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت.
 -١۵-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ دﺧل وﺗﺻرف در زﯾر ﺳﺎﺧت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار و ﻧﺣوه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آن ﺑﮫ ھر دﻟﯾل از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ھر ﮔوﻧﮫ
ﺑﮭره ﺑرداری ﺗﺟﺎری ﯾﺎ ﻏﯾر ﺗﺟﺎری ﺗوﺳط ﺧود ﯾﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ دﯾﮕری ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣق اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری واﮔذار ﮐﻧد.
 -١۶-۵ﻣﺷﺗری اﻗرار ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ از داﻧش ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺻوص ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن وﻣﻘررات ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺷرﮐت ھﺎی
اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط ﺑرﺧوردار ﺑوده ،آﻣوزش ھﺎی ﻻزم رادر ﻣورد ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺧدﻣﺎت دﯾده و
ﺧود را ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﻧﮭﺎ ﻣﯾداﻧد.
 -١٧-۵ﻣﺷﺗری ﻣﺗﻌﮭد اﺳت اﺧﺗﯾﺎرات ،اطﻼﻋﺎت ودﺳﺗرﺳﯽ ھﺎی ﻻزم ﺟﮭت ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر زﯾر ﺳﺎﺧت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار را ﺣﺳب
درﺧواﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑورس ،ﻋﺿو ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾﺷﺎن اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده :۶ﺣدود ﻣﺳﺋوﻟﯾت طرﻓﯾن
 ١-۶ﺗﻧﮭﺎ دارﻧده ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و رﻣز ﻋﺑور ،ﻣﺷﺗری اﺳت .ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳﺗﻔﺎده و ﺣﻔﺎظت از رﻣز ﻋﺑور و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و ﻧﯾز ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧﺟﺎم ھر ﮔوﻧﮫ دادوﺳﺗد
در اﯾن ﺣﺳﺎب ﮐﮫ از طرﯾق ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری و ﯾﺎ رﻣز ﻋﺑور ﻣﺷﺗری ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﺑر ﻋﮭده وی ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺷﺗری ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋول ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن وﻣﻘررات و ﻣﻔﺎد اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺗوﺳط وی رخ دھد.
 ٢-۶ﻋﺿو ﻣﺳﺋول روﯾدادی اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﺣﯾطﮫ اﺧﺗﯾﺎر و ﺑدون ﺗﻘﺻﯾر وی رخ ﻣﯾدھد ،ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -٣-۶در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ اﻋﻣﺎل ﺣﻘوق ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻋﺿو در اﯾن ﻗراردادف ﻣﺷﺗری ﻣﺗﺣﻣل ﺿرروزﯾﺎن ﮔردد ،ﻋﺿو ﻣﺳﺋول ﺟﺑران ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎی
وارده ﻧﺧواھد ﺑود.
 ۴-۶ﺑﺳﺗن اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار از ﺳوی ﻋﺿو ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺷﺎﻣل اراﯾﮫ ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت از ﻗﺑﯾل ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯾف ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺳﺎﺑداری ﻧﺧواھد ﺑود.
-۵-۶ﻋﺿو ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﺑراﺑر ﺳود آوری و ﻣﺧﺎطرات اﻧﺟﺎم دادوﺳﺗد ﺑر ﺧط ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری ﻧدارد.
ﻣﺎده :٧ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗﻧﺎد داده ﭘﯾﺎم ھﺎ
داده ﭘﯾﺎم ھﺎ و ﺳواﺑق ﮐﻠﯾﮫ ﺗراﮐﻧش ھﺎی در ﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻣﺷﺗری و ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑﮫ وی ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن وﻣﻘررات و در ﭼﺎرﭼوب ﻣﻔﺎد اﯾن ﭘﯾﻣﺎن اﯾﺟﺎد
وﻧﮕﮭداری ﺷده اﺳت در ﺣﮑم اﺳﻧﺎد ﻣﻌﺗﺑر و ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد در ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺻورت ﺑروز اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻋﺿو و ﻣﺷﺗری در
ﺧﺻوص اﯾن ﺳواﺑق و داده ﭘﯾﺎم ھﺎ ،اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج در زﯾر ﺳﺎﺧت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑر ﺧط ﺑﺎزار ﻋﺿو ،ﻣﻌﺗﺑر و ﺑرای طرﻓﯾن ﻻزم اﻻﺗﺑﺎع اﺳت.
ﻣﺎده :٨ﻓﺳﺦ ﭘﯾﻣﺎن
ﭘﯾﻣﺎن ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده  ١٠ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده و ﺻرﻓﺎ در ﺷراﯾط زﯾر ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد:
 ١-٨در ﺻورت اﻋﻼم ﻣﺷﺗری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻓﺳﺦ ﻗرارداد وﭘس ازﺗﺳوﯾﮫ ﮐﻠﯾﮫ دﯾون و ﺗﻌﮭدات ﻧﺎﺷﯽ از دادوﺳﺗد ﺑر ﺧط وی ﻧزد ﻋﺿو ،ﻗرارداد ﻓﺳﺦ ﻣﯾﺷود.
 -٢-٨در ﺻورت ﺗﺧﻠف ﻣﺷﺗری از ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ وﺑﺎ اﻋﻼم ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ،ﻗرارداد ﻣﻧﻔﺳﺦ ﻣﯾﺷود .در اﯾن ﺻورت ﻋﺿو ﻣوظف اﺳت
ﻣراﺗب را ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اطﻼع دھد.
 ٣-٨در ﺻورت ﺗﻌﻠﯾق ﺑﮫ ﻣدت ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻟﻐو ﻣﺟوز ﻋﺿو ،ﻗرارداد ﻣﻧﻔﺳﺦ ﻣﯽ ﺷود.
 -۴-٨در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در اﺛر ﺑروز ﺣوادث ﻗﮭری ،اﻣﮑﺎن اﯾﻔﺎی ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﻌﮭدات ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﭘﯾﻣﺎن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و وﺿﻌﯾت
ﻣذﮐور ﺑﮫ ﻣدت ﺑﯾﺳت روز ﮐﺎری اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ،ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺣق ﻓﺳﺦ ﭘﯾﻣﺎن را دارﻧد.
ﻣﺎده :٩ﺣل اﺧﺗﻼف
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ﺑﺎزار اوراق ﺑﮭﺎدار ﺑر اﺧﺗﻼف ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت در اﯾن ﺑﺎزار ،ﺣل اﺧﺗﻼف طرﻓﯾن اﯾن ﭘﯾﻣﺎن در ﺻورت ﻋدم ﺣﺻول ﺗواﻓق
از طرﯾق ﻣذاﮐره ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯾن ،ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده ٣۶ﻗﺎﻧون ﺑﺎزار اوراق ﺑﮭﺎدار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﺻوب  ١٣٨۴ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.
ﻣﺎده :١٠ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯾﻣﺎن
ﺑﮫ اﻣﺿﺎی طرﻓﯾن رﺳﯾده اﺳت .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﻣﻔﺎد آن ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺳﺎزﻣﺎن
اﯾن ﭘﯾﻣﺎن در ١٠ﻣﺎده و دو ﻧﺳﺧﮫ ﺗﻧظﯾم ﮔردﯾده ودر ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑورس واوراق ﺑﮭﺎدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﻗواﻧﯾن وﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑر ﺧط ،ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﺷراﯾط و ﻣﻔﺎد
ﻗرارداد ﺣﺎﺿر را اﯾﺟﺎب ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﻐﯾﯾرات ﻣذﮐور ،ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺗﻔق ﺛﺎﻧوی ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ اﯾن ﻗرارداد ﺧواھد ﺑود.
ﻣﮭر واﻣﺿﺎی ﻣﺷﺗری
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